Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 29 października 2013r.
1. Nowelizacja Statutu SGGW
Członkowie Komisji otrzymali do wglądu tabelaryczne zestawienie przepisów Statutu z propozycjami zmian.
Nowelizacja Statutu wynika w głównej mierze z dostosowania zawartych w Statucie SGGW zapisów do obowiązującej
Ustawy - Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Zmiany w Ustawie znacznie zwiększyły kompetencje Rektora kosztem
dotychczasowych uprawnień organów kolegialnych. Zmiany Statutu spowodowane są także koniecznością
umieszczenia w Statucie SGGW możliwości powoływania w Uczelni żłobków i przedszkoli i co za tym idzie
działalności edukacyjnej.
Ustalono, że w opinii o projekcie zmian przygotowywanej przez nasz związek należy zwrócić uwagę na dwa punkty.
Pierwsza sprawa dotyczy obowiązków nauczycieli akademickich wykonujących zawód lekarza weterynarii. Statut
nakłada na nich obowiązek świadczenia opieki weterynaryjnej w ramach podstawowego zakresu obowiązków, co
zdaniem przedstawicieli Wydziału jest niezgodne z zapisami Ustawy – Prawo o Szkolnictwie Wyższym, która w Art.
112 ustala, że ci nauczyciele „uczestniczą także w udzielaniu świadczeń zdrowotnych na podstawie odrębnej umowy”.
Nałożenie obowiązku na nauczycieli - lekarzy weterynarii w ramach Ich umowy o pracę lub mianowania pozbawia
lekarza weterynarii prawa do zawarcia odrębnej umowy o świadczenie wymienionych usług oraz dodatkowego
wynagrodzenia za wykonywanie takich usług. Przewodnicząca stwierdziła, że zmiany wymaga zatem punkt 5 § 136
Statutu SGGW. Należy zatem zaproponować konkretny zapis tego punktu. Obecni na zebraniu członkowie Komisji
Zakładowej w głosowaniu jawnym jednogłośnie udzielili kompetencji Przewodniczącej i Przedstawicielom z Wydziału
Medycyny Weterynaryjnej do sformułowania propozycji tej zmiany.
Druga uwaga do proponowanych zmian w Statucie SGGW dotyczy kompetencji osoby zatrudnionej na
stanowisku dyrektora biblioteki. Naszym zdaniem dyrektorem biblioteki powinna być osoba mająca kwalifikacje
bibliotekarskie.
2. Przewodnicząca oraz Ewa Kazubek przedstawiły relację z obrad Senatu w dniu 28 września 2013 r.
Członkowie Senatu wysłuchali informacji o pracach Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, którą przedstawił
prof. dr hab. Tomasz Borecki oraz informacji o pracach Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego zreferowanej
przez prof. dra hab. Sławomira Podlaskiego.
Prof. Tomasz Borecki szczegółowo przedstawił wymagania jakie CK stawia ubiegającym się o stopnie i tytuły
naukowe i wyraził gotowość udzielenia – w razie potrzeby – wyjaśnienia zainteresowanym wszelkich wątpliwości. Dla
osób, których dotyczą nowe zasady jest to bardzo cenna inicjatywa.
Pan Rektor poinformował również o utworzeniu w SGGW Uniwersytetu Otwartego oraz o inicjatywie
powołania Studiów podyplomowych, które przygotowywać będą kadrę do pracy w Instytucie Narodów Zjednoczonych
do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa FAO.
Informacje o aktualnym stanie i perspektywach rozwoju Wydziału Nauk Ekonomicznych ze szczególnym
uwzględnieniem innowacyjności i współpracy z gospodarką przedstawił dr hab. Jarosław Gołębiewski – Dziekan
Wydziału.
2. Wybory w „Solidarności” na kadencję 2014-2018.
Kampania wyborcza – zgodnie z decyzjami Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność” rozpoczęła się 1 listopada
2013 r.
Do przeprowadzenia wyborów w naszej organizacji konieczne jest powołanie Komisji Wyborczej. Po krótkiej
dyskusji przyjęto Uchwałę Komisji Zakładowej określającą liczbę członków Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność”
SGGW. Komisja będzie się składać z 5 osób. Na następnym zebraniu Komisja Zakładowa powoła skład imienny
Komisji Wyborczej.
Ustalono również, że Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” SGGW odbędzie się w pierwszej połowie
marca 2014 roku. Wcześniej muszą się odbyć wybory zarządów i delegatów w poszczególnych Kołach Wydziałowych.
Wybory delegatów na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” na kadencję
2014-2018 reguluje Uchwała Nr 2 z dnia 21 września 2013 r. Rady Krajowej NSZZ „Solidarność”. Zgodnie z § 3 tej
Uchwały, wybory delegatów odbywają się według następującego klucza:
od 40 do 100 członków - 1 delegat
od 101 do 200 członków - 2 delegatów
od 201 do 300 członków - 3 delegatów

1

oraz dalej 1 delegat na każde rozpoczęte 100 członków.
NSZZ „ Solidarność” SGGW liczy aktualnie 301 członków, zgodnie z kluczem możemy wybrać czterech delegatów.
Należy jednak rozważyć, czy 4- osobowa delegacja na zebrania WZD (kilka w ciągu kadencji) nie będzie generować
zbyt dużych kosztów.
3. Ocena nauczycieli akademickich SGGW w Warszawie.
Zgodnie z ustaleniami podjętymi na posiedzeniu Prezydium NSZZ „Solidarność” SGGW w dniu 22.09 br., do
Przewodniczących Kół na wydziałach skierowana została prośba o przekazanie uwag do Regulaminu i arkusza oceny
przeprowadzonej za lata 2009 – 2012. Uwagi przesłali przedstawiciele czterech wydziałów: Leśnego, Medycyny
Weterynaryjnej, Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji i Wydziału Technologii Drewna. Zbiorcze opracowanie
uwag przed skierowaniem do Władz Rektorskich powierzono Jackowi Bujko i Marii Kupczyk.
Sprawą bardzo ważną i pilną obecnie jest określnie zasad i trybu oceny tych nauczycieli akademickich, którzy
w ostatniej ocenie otrzymali ocenę negatywną. Osoby te powinny z dużym wyprzedzeniem – czyli praktycznie już
teraz - znać te zasady, by miały szanse na poprawę oceny.
4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Przewodnicząca przypomniała, że 29 sierpnia br. otrzymaliśmy od Władz Rektorskich pismo w sprawie projektu
kierunków wykorzystania ZFŚS w SGGW w Warszawie na rok 2013 w celu uzgodnienia wyżej wymienionego
projektu. W preliminarzu zaplanowanych wydatków z ZFŚS przedstawionym przez Pana Rektora, w punkcie 12
przewidziane było dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych w wysokości 1 mln złotych.
W odpowiedzi Komisja Zakładowa sprzeciwiła się zapisowi o dofinansowaniu zakładowych obiektów socjalnych,
ponieważ Uczelnia takich obiektów nie posiada. Podtrzymaliśmy również złożoną wcześniej propozycję zmiany w
Regulaminie ZFŚS dotyczącą przede wszystkim zwiększenia wysokości tych świadczeń (np. tzw. „wczasów pod
gruszą”). Ponadto po raz kolejny wnioskowaliśmy o zmianę w treści Regulaminu ZFŚS, umożliwiającą
dofinansowanie ze środków funduszu zakupu podręczników i pomocy szkolnych dla dzieci i młodzieży uczącej się.
Nasze stanowisko w sprawie kierunków wykorzystania ZFŚS w pełni poparła Organizacja Związkowa NSZZ
„Solidarność 80”
Stanowisko odmienne, akceptujące projekt kierunków wykorzystania ZFŚS przedstawiony przez Władze Rektorskie
przedstawił Związek Nauczycielstwa Polskiego.
W piśmie od JM Rektora czytamy, że po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych działających w
SGGW w Warszawie, Pan Rektor podjął decyzję o podtrzymaniu swej decyzji o kierunkach wykorzystania ZFŚS na
rok 2013; zatem odrzucił propozycję dofinansowania podręczników i zwiększenia świadczeń na wypoczynek
pracowników.
Przewodnicząca podkreśliła, ze stanowisko NSZZ „Solidarność’ SGGW - jedynej reprezentatywnej organizacji
związkowej działającej w Uczelni nie zostało uwzględnione. Zaproponowała, by wystosować w tej sprawie
wystąpienie do Władz Rektorskich. W głosowaniu jawnym członkowie Komisji jednomyślnie poparli propozycję.
5. Sprawa utworzenia zakładowego przedszkola SGGW w Warszawie.
Na spotkaniu Władz Rektorskich z Przewodniczącymi organizacji związkowych, które odbyło się 17 października
br., Pan Rektor poinformował o trwających pracach na rzecz powołania zakładowego przedszkola w SGGW i klubów
opieki nad małym dzieckiem na poszczególnych wydziałach. Zdaniem Pana Rektora podjęte inicjatywy wychodzą
naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom młodych pracowników Uczelni. Przedszkole przewidziane jest dla dwóch grup
po 25 dzieci, a uruchomienie nastąpić ma 1 września 2014 r.
Obydwa przedsięwzięcia mają być dofinansowywane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Przewodnicząca poinformowała, że decyzji o utworzeniu przedszkola pracodawca nie musi konsultować ze związkami
zawodowymi. Zwróciła się do członków z pytaniem: Czy w tej sytuacji Komisja Zakładowa powinna zająć
stanowisko w sprawie powołania przedszkola w naszej Uczelni? W trakcie dyskusji, w której podkreślano obawy o
źródła i możliwości finansowania działalności przedszkola ze środków Uczelni ustalono, że Komisja Zakładowa
zwróci się do Władz Rektorskich z prośbą o wyjaśnienia dotyczące kosztów utworzenia i utrzymania przedszkola oraz
źródeł finansowania przedsięwzięcia. Pismo będzie miało charakter listu otwartego.
7. Nagrody dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Przewodnicząca poinformowała, że otrzymaliśmy informację o proponowanej w bieżącym roku najniższej kwocie
nagrody w wysokości 200,00 zł. Członkowie Prezydium na zebraniu w dniu w dniu 22 października ustalili
podniesienie najniższej nagrody dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do kwoty 250,00 zł.
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Uzasadnieniem takiego stanowiska jest inflacja, jak również podwyżki płac w roku 2013 skutkiem, których 1% odpis
środków przeznaczonych na nagrody jest większy.
Ustalono, że do Kanclerza skierowany zostanie wniosek o podniesienie najniższej nagrody przyznawanej pracownikom
niebędącym nauczycielami akademickimi. Zwróciliśmy się do Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ
„Solidarność 80” z propozycją, podniesienie najniższej nagrody do kwoty 250,00 zł był wspólnym wnioskiem
działających w SGGW związków zawodowych. Niestety obydwie organizacje związkowe odpowiedziały już na
wniosek Pan Kanclerza, akceptując wysokość najniższej nagrody na dotychczasowym poziomie.
28 października br. otrzymaliśmy pismo od Pana Kanclerza, w którym informuje nas, że po zapoznaniu się z opiniami
organizacji związkowych działających w SGGW w porozumieniu z JM Rektorem ustalono, iż wysokość najniższej
nagrody indywidualnej pozostaje na dotychczasowym poziomie tj. 200,00 zł.
Członkowie Komisji Zakładowej ustalili, że propozycję podniesienia kwoty najniższej nagrody dla pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi ponowimy w 2014 roku.
8. Sprawozdanie z rozliczenia podwyżek pracowników SGGW w 2013 roku.
Jacek Bujko przedstawił pismo skierowane do Pana prof. dr hab. Wiesława Bielawskiego – Prorektora ds. Rozwoju,
I Zastępcy Rektora z prośbą o sprawozdanie z realizacji Porozumienia w sprawie poprawy wynagrodzeń pracowników
i wykonania podwyżek w 2013 roku. Treść pisma ustalana była wcześniej na zebraniach Prezydium KZ NSZZ
„Solidarność” SGGW. Prosimy, by sprawozdanie zawierało informacje o rozdysponowaniu całości kwoty przyznanej
na wzrost wynagrodzeń w roku 2013 oraz wykaz średnich, maksymalnych i minimalnych wynagrodzeń pracowników
przed i po podwyżce w poszczególnych jednostkach naszej Uczelni.
Komisja Zakładowa zaakceptowała treść pisma, które złożone zostanie do Pana Prorektora.
9. Deklaracje członkowską złożyła jedna osoba – adiunkt z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Członkowie Komisji
Zakładowej jednomyślnie zaakceptowali wniosek.
10. Przyznano jedną zapomogę z tytułu indywidualnych zdarzeń losowych.
11. Sprawa kompetencji związku zawodowego reprezentatywnego.
Przewodnicząca zaproponowała, by wystąpić do Sądu Pracy z wnioskiem o jednoznaczne określenie kompetencji
wynikających z faktu reprezentatywności związku zawodowego. Zachodzi bowiem obawa, że mały
niereprezentatywny związek zawodowy – uzależniony od pracodawcy – może uniemożliwić autentyczną
samodzielność związkową za każdym razem zajmując stanowisko pod dyktando pracodawcy.
Członkowie Komisji Zakładowej w głosowaniu jawnym w pełni poparli propozycję.
25 października br. odbyła się kolejna rozprawa Pana Andrzeja Fladera. W trakcie rozprawy zeznawali świadkowie –
byli pracownicy SGGW. Zeznania świadków potwierdzały zarzuty Pana A. Fladera o stosowanie wobec Niego
mobbingu ze strony przełożonych.
* Ustalono termin rocznicowych uroczystości w gmachu przy ul. Rakowieckiej na dzień 12 grudnia br.
Sprawę Mszy świętej powierzona do załatwienia Krystynie Małachowskiej.
* Wigilijne spotkanie odbędzie się we wtorek -17 grudnia br. o godz. 16.00

Maria Kupczyk
Maria Wesołowska
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